ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 29/2020
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Cămărzana, județul Satu-Mare
Consiliul Local Cămărzana
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 4423/13.11.2020 și Proiectul de hotărâre nr. 4424
/13.11.2020 , întocmite de primarul comunei Cămărzana
- Raportul de specialitate nr. 4430/13.11.2020 întocmit de secretarul general al UAT
- Încheierea nr. 1062/22.10.2020 a Judecătoriei Negrești-Oaș prin care au fost
validate mandatele a 9 consilieri locali, în urma alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale din data de 27.09.2020
- Ordinul Prefectului nr. 398/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor
legale de constituire a Consiliului local al comunei Cămărzana
- Încheierea nr. 1223/12.11.2020 a Judecătoriei Negrești-Oaș prin care au fost
validate mandatele supleantilor înscriși pentru funcția de consilier local
- HCL 37/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului local al comunei Cămărzana, județul Satu-Mare
În temeiul prevederilor art.124, art.125, art.126, art.139 alin.(1) , art.196 alin.(1) lit.”a”,
art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă organizarea unui număr de trei comisii de specialitate ale Consiliului
local al comunei Cămărzana, pe principalele domenii de activitate, după cum
urmează:
▪ Comisia de specialitate din domeniul buget–finanţe, programe de
dezvoltare economică, care va avea următoarea componență:
1. Dobraș Ioan – președinte
2. Calin Vasile – secretar
3. Dron Vasile – membru
4. Popa Dorin-Toader – membru
5. Văsălie Vasile – membru
▪ Comisia de specialitate din domeniul amenajarea teritoriului,
urbanism, activitate juridică şi de disciplină, care va avea următoarea
componență:
1. Dron Vasile – președinte
2. Popa Dorin-Toader – secretar
3. Paul Vasile – membru
4. Dobraș Ioan – membru
5. Calin Vasile – membru

▪ Comisia de specialitate din domeniul activităţi cu privire la muncă şi

protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie,

care va avea următoarea componență:
1. Calin Vasile – președinte
2. Popa Ioan – secretar
3. Văsălie Vasile – membru
4. Paul Vasile – membru
5. Dobraș Ioan - membru

Art.2. Funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în Codul
administrativ și în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al
comunei Cămărzana.
Art.4. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul
Comunei Cămărzana, membrilor comisiilor de specialitate și se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de
internet a primăriei.

Cămărzana la: 14.11.2020

Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Ioan

Contrasemnează,
Secretar general UAT ,
Honca Cristina Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Total consilieri: 11
Prezenți: 7
Absenți: 4
Pentru: 7
Împotrivă: 0
Abținere: 0

